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No ensejo do sexagésimo primeiro aniversário da Escola Parque da 307/308 Sul de Brasília,
comemorado no dia 20 de novembro, a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral desta
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, divulga a publicação de seu
primeiro informativo voltado exclusivamente para compartilhar as experiências em Arte na Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, sob o título ARTE 61.
Esta data nos convida a celebrar o aniversário da Escola Parque da 307/308 Sul, instituição
pioneira nas experiências pedagógicas artísticas e da educação do corpo na Capital brasileira e,
também, conhecer um pouco mais sobre o ideário pedagógico e filosófico que deu origem à
experiência das Escolas Parque de Brasília.
Neste texto, estão reunidas algumas informações sobre essas instituições, em especial, a
Escola Parque da 307/308 Sul. Compartilhamos alguns links e dicas de leituras que estão
disponíveis para consultas relacionadas ao tema.
Desejamos que as informações apresentadas sejam inspiração para a continuidade formativa
dessas escolas e possam ser utilizadas pela comunidade escolar, promovendo o conhecimento,
a formação continuada e o envolvimento de todos.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF coloca à disposição a Gerência
de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte - Educação - GEAPLA por meio do
e-mail geapla.deint@edu.se.df.gov.br, para informações pedagógicas que se fizerem
necessárias. Se sua escola deseja compartilhar histórias, projetos e experiências exitosas nas
linguagens artísticas através do Arte 61, entre em contato conosco.
Aproveite a leitura. Compartilhe Experiências. Divulgue Ideias
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61 ANOS DA ESCOLA PARQUE 307/308 SUL DE BRASÍLIA
A CELEBRAÇÃO DE UMA CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA
As Escolas Parque de Brasília nasceram da proposta educativa idealizada pelo jurista e
educador baiano Anísio Teixeira (1900-1971) em seu ambicioso Plano de Construções
Escolares de Brasília (TEIXEIRA, 1961). O plano educativo elaborado por Teixeira (1961) se
alinhava às ideias pragmatistas do filósofo norte-americado John Dewey (1859-1952) para
quem a educação deveria se pautar nas experiências educativas de qualidade com vistas à
formação integral e a atuação efetiva dos indivíduos na sociedade democrática.
Anísio Teixeira - considerado o inventor da escola pública brasileira - foi convidado a pensar
o plano de construções escolares em meados da década de cinquenta, quando este
ocupava o cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep). A proposta
que envolve as Escolas Parque da nova Capital do país nasce da experiência exitosa no
bairro da Liberdade, em Salvador, em 1950, com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro,
conhecido como Escola Parque da Bahia.
No projeto da Bahia, Teixeira concebeu a materialização da educação em uma prática
democrática, pautada na integralidade da formação de indivíduos para a sociedade
moderna. Dessa forma, "as transformações sociais deveriam ser pensadas com base na
educação, pois somente assim seria possível uma sociedade justa, igualitária em
oportunidades e compatível com o desenvolvimento político, econômico, social e cultural
que se pretendia a partir dos fenômenos da industrialização” (Vasconcelos e Wiggers, 2020,
p. 583).”

Anísio Teixeira em visita à Escola Parque da Bahia.Fotografia Reprodução Biblioteca Virtual Anísio Teixeira.

Anísio Teixeira em visita na Escola Parque da Bahia.
Fotografia Arquivo CPDOC/FGV.

SAIBA MAIS
Visite a Biblioteca Virtual Anísio Teixeira acessando o
QRCODE e conheça mais sobre a Escola Parque da
Bahia, bem como a vida e obra do educador brasileiro.

A proposta educativa para o ensino público da nova Capital brasileira foi traçada no
ambicioso Plano de Construções Escolares de Brasília elaborado por Teixeira. Para
viabilizar essa perspectiva educativa, Teixeira vislumbrava que, além de um modelo
pedagógico para subsidiar à formação ampla dos estudantes, era preciso delinear uma
arquitetura escolar articulada aos ideais de renovação pedagógica, apta a romper com os
modelos tradicionais da transmissão dos saberes e estimular as práticas sociais
democráticas, as construções, experimentações e novas problematizações do cotidiano
infantil (Freitas e Rocha, 2020).
Nesse sentido, o Plano de Construções Escolares de Brasília se alinhou ao projeto
urbanístico de Lúcio Costa para a nova Capital, pensando a escola como agente polarizador
da convivência social capaz de entrelaçar espaço, indivíduo e aprendizagem
(VASCONCELOS, 2011). A educação para Anísio Teixeira não se desvincula dos aspectos
sociais e culturais, e a escola, por sua vez, se constitui, sobretudo, como um espaço
privilegiado para a socialização e desenvolvimento das multidimensionalidades da vida da
criança.
Assim, para contemplar a educação integral e integrada dos estudantes, o educador propôs
a criação dos chamados Centros de Educação Elementar que deveriam compreender
pavilhões para o jardim de infância, as escolas classe e as escolas parque. Esse conjunto
educativo seria como uma “Universidade Infantil” (TEIXEIRA, 1961) que ofereceria grande
variedade de currículos e programas.
A materialização dessa integralidade educativa deveria pautar-se nas experiências artísticas
e na educação do corpo, atentando-se ainda, a interação da criança à cidade e a sua
essência democrática em direitos, deveres e oportunidades. O Plano de Construções
Escolares previa que para cada grupo de 4 quadras da nova Capital deveria ser edificada
uma escola-parque que se destinava a atender
[...] em 2 turnos, a cerca de 2 mil alunos de "4 escolas-classe", em
atividades de iniciação ao trabalho (para meninos de 7 a 14 anos)
nas pequenas "oficinas de artes industriais" (tecelagem, tapeçaria,
encadernação, cerâmica, cartonagem, costura, bordado e trabalhos
em couro, lã, madeira, metal, etc.), além da participação dirigida dos
alunos de 7 a 14 anos em atividades artísticas, sociais e de recreação
(música, dança, teatro, pintura, exposições, grêmios, educação física)
(TEIXEIRA, 1961).
Assim, essas instituições se constituíram não como um espaço escolar convencional, mas
como um lócus para a consubstanciação de uma concepção educativa ampla e integrada à
vida humana, construída a partir do trabalho e das experiências educativas que permite aos
indivíduos (re)construir o conhecimento e (re)elaborar seus significados. Cabe destacar que
para o educador brasileiro e seu referencial John Dewey, a perspectiva do trabalho não se
refere apenas àquela que traz um retorno econômico, “mas aquela que abarca o uso de
material intermediário, de aparelho e de habilidade para realizar atividades criadoras
independente da função que o objeto construído possa ter” (Rocha e Antoniazzi, 2020).

Envolta nesse plano que se forjava como um “marco zero” não apenas para a nova Capital
brasileira, mas para a educação nacional, se erige a primeira Escola Parque de Brasília
ancorada na tipologia e concepção pedagógica pensada por Anísio Teixeira, a Escola
Parque da 307/308 Sul, inaugurada oficialmente no dia 20 de novembro de 1960, tendo a
Professora Stella do Querubins Guimarães Trois como a sua primeira diretora.

Escola Parque 307/308 Sul, em Brasília, durante a construção, em 1960. Fotografia Museu de
Educação do Distrito Federal.

Imagem aérea Escola Parque da 307/308 Sul, ao fundo a Igrejinha e à direita a Superquadra
modelo de Brasília aonde está localizada, também, a Escola Classe 308 Sul. Fotografia
Google Eart.

O conjunto arquitetônico projetado por José Reis, é dividido em três edificações e compreende
4 pavilhões que comportam salas de aulas, oficinas, auditório e vestiário. O espaço também
abriga 2 quadras polivalentes, pista de saltos, quadra de vôlei, basquete, tênis, futsal e, ainda, 2
mini quadras de futsal, parque infantil, 2 piscinas, jardins e estacionamentos.
Todo esse conjunto é marcado por traços de uma arquitetura moderna, com destaque especial
para os pilotis, janelas e aberturas vazadas que foram pensadas para permitir a flexibilização
dos espaços educativos em consonância com a dinamicidade das aprendizagens e
experiências em arte nas suas diferentes linguagens: artes visuais, dança, música e teatro, bem
como na educação do corpo e atividades de socialização dos estudantes e, também, da
vizinhança. Essa estrutura, segundo Vasconcelos e Wiggers (2020), representava além dos
preceitos modernos da arquitetura, a própria pedagogia, possibilitando assim, a relação entre o
espaço físico e a criatividade.

Vista lateral do pilotis e janelas da Escola Parque da 307/308 Sul.
Fotografia: VinÌcius Santa Rosa.

Vista para as quadras poliesportivas e piscinas da Escola Parque da 307/308 Sul. Ao fundo
da imagem, a Igrejinha que compõe a quadra modelo de Brasília. Fotografia: Rafaella Lira.

A robustez do ideário pedagógico de onde emergem as Escolas Parque de Brasília se projetou
como uma nova perspectiva pedagógica para a educação nacional e a Escola Parque da
307/308 Sul, em seu pioneirismo e receptividade para com os cidadãos cosmopolitas que
chegavam das diferentes regiões do país e do mundo, se estabeleceu, essencialmente, como
um entrelaçador de culturas e construtor de uma identidade para a cidade de Brasília.

A Escola Parque da 307/308 Sul iniciou as suas atividades atendendo as Escolas Classes da
108 e 308 Sul e, posteriormente, a Escola Classe da 107 Sul, em 1961, e da 106 Sul, em 1962,
constituindo assim, o 1 Centro de Educação Elementar em Brasília.

Esse atendimento se dava em turnos opostos ao das escolas classe de modo
complementando a formação dos estudantes no que tange ao ensino de Arte e à Educação
Física. Esse arranjo pedagógico proporcionava às crianças uma educação holística,
compreendida essencialmente em seu aspecto formativo e não apenas no sentido de horas.
Como a proposta era atender as crianças residentes na Unidade Vizinhança, os estudantes
podiam se deslocar de suas residências até a Escola Parque percorrendo pequenos trajetos,
feitos a pé e sem interferência do tráfego de veículos, o que lhes permitia exercitar a autonomia
e reconhecer os territórios patrimoniais e culturais, ao passo que se integravam à cidade e à
comunidade.

Croqui da Unidade de Vizinhança elaborado por Lucio Costa. Fotografia retirada A
invenção da Superquadra de Ferreira e Matheus Gorovitz, 2009.

Em seus primeiros anos, Brasília - a terra de chão vermelho, cortada por duas asas - não
dispunha de muitos espaços para as atividades culturais e de interação social, como os
teatros e cinemas. Dessa forma, a Escola Parque, que contava com um quadro de
professores entusiastas de uma nova educação para o Brasil, com larga experiência nas
diferentes linguagens da arte e, até mesmo, na docência do ensino superior, foi se afirmando
como um espaço privilegiado para os entrelaçamentos culturais. O teatro da escola era
também o teatro da comunidade, nele, além das atividades e apresentações oriundas das
práticas pedagógicas em arte e educação física, era possível assistir aos espetáculos
teatrais, a filmes e festivais.
O despertar para as atividades culturais e esportivas era inerente às práticas pedagógicas
trabalhadas nas diversas oficinas, bem como nas atividades desenvolvidas na biblioteca, nos
espaços comuns e nos clubes - onde se reuniam os estudantes e, também, a comunidade, em
torno de seus interesses comuns, como por exemplo os clubes de cinema, fotografia e
culinária. Esses espaços funcionavam como um laboratório para as aprendizagens em que se
podia pesquisar os processos de criação, discutir, experimentar técnicas e aprender de
maneira colaborativa e inventiva, propondo assim, uma relação harmônica entre
conhecimento e ação.
Nesse enredo, além de estimular a formação estética e corporal dos estudantes, a Escola
Parque da 307/308 Sul proporcionava meios para que o conhecimento não se restringisse a
uma estrutura fixa, de transferência de saberes, mas permitia o progresso dos estudantes
fundamentado na construção de suas elaborações individuais e coletivas. Essa concepção
pedagógica, que se ancorava em uma filosofia educativa, conforme tratava Teixeira (1971)
em sua obra Pequena Introdução à Filosofia da Educação, almejava expandir os horizontes
reflexivos dos estudantes e projetá-los no espaço público da deliberação e da ação
democrática.
A obra Pequena Introdução à Filosofia da Educação: a escola progressiva ou a
transformação da escola, de Anísio Teixeira, apresenta a concepção filosófica
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A forma autêntica como o ensino de arte e educação física foi concebida nessa Escola Parque
permitiu aos estudantes, também pioneiros dessa inovação pedagógica, transformarem suas
relações com o saber por meio das experiências diversificadas, bem como produzirem
culturas infantis de maneira crítica e significativa (RIBEIRO, 2021). A essa instituição pioneira
podemos atribuir a expressão dos ideias de Anísio Teixeira, uma vez que o educador (1970, p.
3) creditava à arte a capacidade de dar aos seres humanos um “sentido de integração,
conscientização e incorporação ao seu “eu” e ao seu meio: e isto é, afinal, a própria essência
da educação.”

Nesse enredo, a proposição das experiências artísticas e da educação do corpo passou a ser
compreendido como elemento essencial para o desenvolvimento cognitivo e social das
crianças em Brasília, testificando a Escola Parque como espaço para uma educação plena.
Vale lembrar que, considerando o abaixo-assinado apresentado pelos Arte-Educadores da
Cidade e pela comunidade, a Escola Parque da 307/308 Sul tornou-se Patrimônio Cultural do
Distrito Federal, uma vez que foi a 1ª Escola do tipo a ser construída em Brasília para abrigar
projeto educacional inovador no Brasil da época, conforme indica o Decreto Nº 24.861, de 04
de agosto de 2004.
SAIBA MAIS
Conheça o espaço físico da
Escola Parque da 307/308 Sul
em uma visita virtual. Acesse
o QRCODE e aproveite esse
passeio.
Vídeo elaborado pela CREPP

A história dessa instituição, que se confunde com a da própria Capital, é marcada pela
riqueza e diversidade pedagógica do ensino de arte, da educação do corpo, da formação de
hábitos e, também, por um trabalho de excelência dos profissionais que nela atuam, assim
como os das outras Escolas Parque que foram edificadas posteriormente em meados da
década de setenta - Escola Parque da 313/314 Sul e 304 Norte; na década de oitenta - Escola
Parque da 210/211 Norte; na década de noventa - Escola Parque da 210/211 Sul e, ainda, as
Escolas Parque contemporâneas - Escola Parque Anísio Teixeira de Ceilândia e Escola
Parque da Natureza de Brazlândia, inauguradas no primeiro decênio do século XXI.
Com o passar dos anos e com as novas demandas não apenas da Capital, mas também
também das Regiões Administrativas e do Entorno de Brasília, todas essas escolas, incluindo
a Escola Parque da 307/308 Sul, vivenciaram diferentes formas de atendimento. Por vezes
atendeu crianças dos anos iniciais e/ou dos anos finais do Ensino Fundamental e, por outras,
estudantes do Ensino Médio, com diferentes ofertas que incluíam, ainda, a participação da
comunidade como forma de estruturar uma educação participativa e acessível a todos.
Na atualidade, a Escola Parque em tela atende ao projeto da Rede Integradora da Regional do
Plano Piloto. As crianças são oriundas de 4 Escolas Classes do Plano Piloto: Escola Classe
308 Sul; Escola Classe 209 Sul; Escola Classe 111 Sul e Escola Classe 413 Sul, totalizando
712 estudantes em seus turnos matutino e vespertino.
Para esse atendimento, a escola conta com o quantitativo de 44 docentes atuantes nas
quatro linguagens da Arte: Artes Visuais/Plásticas; Dança; Música e Teatro; na Educação
Física e Informática. Os estudantes, oriundos de diferentes localidades do Distrito Federal e
Entorno, frequentam diariamente a escola parque em turno oposto ao da escola classe e,
além das atividades de arte e educação física, contam com momentos destinados à
alimentação, ao descanso, à higiene e à socialização.

Estudantes da Escola Parque da 307/308 Sul, em atividades pedagógicas artísticas e de educação do corpo.
Fotografias do arquivo da escola, tiradas antes da pandemia da Covid-19.

Por esse trabalho inspirador, que tem em sua essência
ideais pedagógicos fundamentais para a formação de
cidadãos críticos, autônomos e criativos, parabenizamos
a Escola Parque da 307/308 Sul - tradução do sonho de
Anísio Teixeira para a formação de uma sociedade mais
justa e igualitária - pelos seus 61 anos e desejamos vida
longa a essa instituição!
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